


Імідж навчального закладу – це той соціальний 

образ, який складається у свідомості багатьох 

поколінь роками, десятиліттями.  Це престиж 

школи в цілому, авторитет кожного вчителя, 

учня, батька.
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Школа впродовж десяти  років займала призові 

місця в районі щодо підготовки до навчального року 

(2007, 2009-2016 роки — І місце), за 2017-2019 –

висока якість підготовки. 

Навчальний заклад ввійшов до списку переможців 

Загальнонаціональної акції “Флагмани освіти і науки 

України” (www.galaktika-s.com.ua)

На державному рівні 

наш

навчальний 

заклад визнано 

як школу-новатор.
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• Головна мета української системи освіти 

– створити умови для розвитку і 

самореалізації кожної особистості.

• Мета роботи нашої школи спрямована на 

всебічний розвиток учня, здатного до 

відповідальної участі у житті суспільства.

ЦІКАВО – ЗНАЮ - ВМІЮ



Кадрове забезпечення 

навчально-виховного процесу

• Мета:

• підвищити престиж педагогічної професії у суспільстві;

• створити систему планомірного поповнення школи 

висококваліфікованими спеціалістами та забезпечити високу 

результативність професійної діяльності педагогічних кадрів

• Завдання:

• оптимізація кадрового забезпечення школи

• Пріоритети:

• стабілізація кадрового складу школи;

• поліпшення морального і матеріального стимулювання  

професійної діяльності вчителів.



Педагогічний склад школи
Педагогічних  працівників – 51

• Заслужений вчитель України – 1;

• Вчитель-методист – 5;

• Старший вчитель – 17;

• Нагороджені знаком “Відмінник освіти України” – 13;

• Лауреатів премії ім. Юрія Федьковича – 2;

• Лауреатів премії ім. Омеляна Поповича – 3;

• Спеціалістів вищої категорії – 27; 

• Спеціалістів І категорії – 4.



Атестація - 2020

Присвоєно звання:

• «Вчитель-методист» Амаркулес Марії Богданівні, вчителю 

української мови та літератури;

• «Старший вчитель» Різаку Василю Івановичу, вчителю фізичного 

виховання;

• Присвоєно вищу кваліфікаційну категорію вчителю історії 

Клепацькій Галині Миколаївні;

• Присвоєно першу кваліфікаційну категорію вчителю англійської 

мови Шишці Роману Дмитровичу;

• Присвоєно  другу кваліфікаційну категорію вчителю зарубіжної 

літератури Лікар Мар'яні Сергіївні.



Курси підвищення кваліфікації
(cічень-червень 2020, платформа онлайн-освіти MOODLE)

№ з/п Предмет Прізвище вчителя Номер посвідчення

1 Англійська мова Шишка Р.Д. 440

2 Захист Вітчизни Чечул П.В. 377

3 Хімія Карапка О.М. 1431

4 Інформатика Грицюк М.Г. 1675

5 Інклюзія Бечко С.Ф. 1702

6 Початкові класи Багуляк Т.В. 1731

7 Математика Грицюк Н.П. 2326

8 Математика Скидан О.М. 2325

9 Образотворче

мистецтво

Шпитко Б.П. 2224

10 Укр. мова Бубряк Л.Д. 2140

11 Укр. мова Амаркулес М.Б. 2139

12 Психологія Савчук Т.М. 2725

13 Укр. мова МатіосН.О. 3152

14 Математика Черкач П.І. 3255

15 Історія Клепацька Г.М. 3402

16 Трудове навчання Кречун М.Т. 3659

17 Укр. мова Полудніцина О.В. З 09.06 по19.06.2020

18 Укр. мова Фреюк М.В. З 09.06 по19.06.2020

19 Фізична культура Різак В.І. З 09.06 по19.06.2020



Поширення педагогічного досвіду
№

з/п
ПІБ педагога Назва доробку Де презентовано

1
Матіос Н.О. Збірка поезій Журнал «Ластівка»

2
Бубряк Л.Д. Відміни та групи іменників ІППО, онлайн-урок для 

учнів Чернівецької області

3
Амаркулес М.Б. Синонімія складно-

підрядних речень з 

підрядними означальними

ІППО, онлайн-урок для 

учнів Чернівецької області

4
Матіос Н.О. Звертання ІППО, онлайн-урок для 

учнів Чернівецької області

5
Фокшек В.В. Історія Карпатського 

Паміру

Журнал «Буковинська

Гуцульщина»



Вчимося працювати у 

дистанційному режимі



УЧАСНИКИ

Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель  року- 2020»



Родзинки виступу молодих колег 

на конкурсі ерудитів



Управління навчальним процесом

Мета:

• вироблення стратегії розвитку освітньої системи школи;

• забезпечення якісних змін в освітньому просторі школи 

відповідно до сучасних вимог.

Завдання:

• здійснення систематичного планування, моніторингу та 

аналізу діяльності навчального закладу;

Шляхи реалізації:

• дієвий внутрішкільний контроль;

• вивчення громадської думки та поширення її на прийняття 

управлінських рішень;

• гласність



Шляхи реалізації

• Формування баз даних педпрацівників та учнів

• Інформатизація методичної роботи

• Створення електронної бази даних шкільної бібліотеки

• Організація доступу учнів, педагогів до вітчизняних і 

світових інформаційних ресурсів

• Функціонування шкільного сайту



Навчальне кредо школи: «Успіх – свідоцтво 

здібностей дитини» 



Творчі здібності учнів

Мета:

• створення єдиного інформаційного простору для розвитку

обдарованих дітей

Завдання: 

• підтримка обдарованих дітей

Шляхи реалізації через:

• поєднання організаційного, педагогічного, психологічного

аспектів



Психологічний аспект

1. Переконати учнів у необхідності 

та доцільності організації 

додаткової  самостійної роботи з 

предмета

Педагогічний аспект
1. Передбачити заходи щодо 

забезпечення педагогічного ефекту 

роботи з учнями

Організаційний аспект
1.Організувати теоретичне вивчення 

і практичне розв'язання проблем 

учнів з предмета

План 

дій у процесі 

роботи з 

обдарованими 

учнями



Психологічний аспект

2.Зацікавити дітей у глибокому 

вивченні теорії базової 

дисципліни 

Педагогічний аспект

2. Порівняти попередні результати, 

отримані учнями минулих років. 

Довести їх ефективність на 

конкретних прикладах

Організаційний аспект
2.Організувати добір і навчання 

обдарованих учнів. Створити систему 

вивчення і відбору дітей для участі в 

олімпіадах, у конкурсах, у 

дослідницькій і пошуковій роботі

План 

дій у процесі 

роботи з 

обдарованими 

учнями



Успіхи школи 

за останні два роки



Успіх на ІІІ етапі олімпіади з історії



Успіх на ІІІ етапі олімпіади з 

трудового навчання



Успіх на ІІІ етапі олімпіади з 

екології



Обласний учнівський екологічний

конгрес "Живи, Земле". (І місце)



Обласний етап Х Міжнародного конкурсу 

учнівської та студентської молоді

імені Тараса Шевченка. (ІІ місце)



Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв

«ДЖЕРЕЛО НАДІЙ» в м. Києві. 

(Євенчук Лілія – ІІ місце)



Перемога в обласних конкурсах 

для наймолодших



Обласний збір юних садівників, 

квітникарів-дизайнерів. ІІ місце



Подяка виконавцям науково-

дослідницьких робіт



«Моя Батьківщина - Україна»



Міжобласний турнір

з вільної боротьби



ЗНО у 2018-2019 н.р.
• Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено та 

опубліковано рейтинг загальноосвітніх шкіл Чернівецької 

області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за 

підсумками ЗНО 2019 року. У якості вихідних даних для 

укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були 

використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, 

отримані випускниками шкіл у 2019 році. Школи у таблиці 

ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі 

середнього значення балів зовнішнього незалежного 

оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів 

ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів 

випускниками кожної школи. Наша школа посіла 11 місце у 

рейтингу серед усіх 216 закладів області (включаючи гімназії та 

ліцеї), а в розрізі лише сільських шкіл, то ПЕРШЕ!!! 
Погляньте тут!

http://osvita.ua/school/rating/
http://osvita.ua/test/
https://osvita.ua/school/rating/65366/


11 рейтинг серед шкіл, ліцеїв та 

гімназій Чернівецької області!!! 



Успіх випускників 2019 року. 
Тринадцять учнів із двадцяти трьох стали 

студентами вишів (державне замовлення)  



Навчально-виховний процес

• Мета: 
• створення умов для 

всебічного розвитку

особистості

• Завдання: 
• розвиток особистості

шляхом залучення до 

творчої діяльності

• Пріоритети: 
• забезпечення

ідивідуальних підходів до 

кожної дитини

Шляхи реалізації 

через:

підвищення якості знань

учнів, що

підтверджується

результатом ЗНО;

створення оптимальних

умов для здобуття освіти;

зростання кількості учнів, 

які беруть участь у 

олімпіадах, конкурсах, 

турнірах різних рівнів.



Забезпечення результативності 

навчально-виховного процесу 

• Впровадження сучасних ІКТ; 

• Моральне стимулювання вчителів;

• Виявлення найбільш талановитої  

педагогічної молоді;

• Участь педагогів у конкурсах різних рівнів.









Навчально-методичне

забезпечення

Мета: підвищення якості навчально-методичної роботи з

забезпеченням різноманітних форм навчання

Завдання: забезпечення цілеспрямованого

методичного навчання педкадрів

Шляхи реалізації через:

самоосвіту;

пошукову діяльність;

використання інноваційних методик;

підвищення кваліфікації педагогів



Інформаційно-освітнє 

середовище

Мета:

• створення єдиного освітнього інформаційного середовища;

• підготовка учнів до життя та діяльності в умовах інформаційного 

суспільства, формування в них навичок самостійного пошуку, 

оцінювання та систематизації інформації.

Завдання:

• модернізація комп’ютерної техніки,  використання послуг 

всесвітньої мережі Інтернет;

• широке впровадження в навчальний процес інформаційно-

комунікаційних технологій;



Матеріально-технічне

забезпечення

Мета: 
забезпечити у школі належні умови для навчання і

виховання відповідно до сучасних умов

Завдання: 
здійснити заходи щодо модернізації матеріально-

технічної бази школи

Шляхи реалізації через:

проведення технічного аналізу стану приміщень школи;

створення дизайну приміщень;

через оновлення комп’ютерної техніки



Виховна система

• Мета:

• виховання вільної

особистості , активної у 

виборі власної життєвої

позиції

• Завдання:

• удосконалення системи

виховної роботи, 

реалізація творчого

підходу до виховного

процесу у класних

колективах

Шляхи реалізації 

через:

формування в учнів

громадянської та правової

свідомості, почуття власної

гідності



Вистава учнів 2-Б класу

"Язиката Хвеська"



Тиждень правознавства у школі



Наші восьмикласники на Говерлі



Благодійна акція школярів



«Козацькі забави»



Здорова особистість

Мета: 

створення умов для збереження здоров’я  кожного учасника

навчально-виховного процесу

Завдання:

• виховати в учнів відповідальне ставлення до власного здоров’я

Шляхи реалізації через:

• контроль за станом здоров’я;

• забезпечення раціонального режиму дня ;

• індивідуальні, групові консультації з проблем здоров’я;

• Забезпечення контролю за якістю харчування;

• Збільшення кількості учнів і батьків, що ведуть здоровий спосіб

життя



Дизайн навчальних кабінетів





Насамкінець!

Ми хочемо побудувати найкращу 

сучасну ШКОЛУ РАДОСТІ для 

дітей. 



Батькам, учням, вчителям

• Вся інформація про діяльність 

школи в різних аспектах 

висвітлюється на сайті школи. 

Читати тут 

https://dtschool.ucoz.ua/

https://dtschool.ucoz.ua/


ДЯКУЮ 

ЗА УВАГУ!
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